
Regulamin organizacji oraz szczegółowe rozwiązania nauczania na odległość  
w Zespole Szkół nr 3 w Katowicach  

podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Zajęcia edukacyjne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość 
na platformie TEAMS. 
2. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji i będą trwały 35 minut. 
Pozostałe 10 minut zajęć przeznaczone jest na konsultacje indywidualne z nauczycielem oraz 
na pracę własną ucznia. Lekcje prowadzone w tzw. blokach – będą odbywać się w następujący 
sposób: 1) Lekcja online; 2) Praca własna – nauczyciel dostępny w celu konsultacji  
3. Zajęcia będą realizowane w formie: 
- lekcji online poprzez TEAMS 
- udostępniania materiałów i zadań poprzez TEAMS 
Uczniowie i rodzice otrzymują na VULCANIE informację dotyczącą organizacji w/w zajęć. 
4. W czasie zajęć, które nie odbywają się na żywo poprzez TEAMS, nauczyciele pozostają do 
dyspozycji uczniów w celu konsultacji. 
5. Wykorzystane zostaną różnorodne metody i techniki kształcenia: 
- materiały przesłane poprzez: TEAMS, audiowizualne środki przekazu, m.in., środki 
multimedialne, prezentacje, platformy edukacyjne, interaktywne materiały dydaktyczne: 
aplikacje dostępne w Internecie i na telefonie, wideo rozmowy na TEAMS. 
8. Zabronione jest rejestrowanie lekcji oraz przekazywanie materiałów poza zespół klasowy,  
w którym lekcja się odbyła.  
9. Platforma Teams jest to oficjalne środowisko pracy, nie prowadzi się tam prywatnych 
rozmów, nie zamieszcza żadnych prywatnych filmików, linków itp.  

§ 2 
ZADANIA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW 

Nauczyciel: 
1. Wskazuje uczniom sposób i formę realizacji zagadnień, 
2.Wspiera uczniów w procesie dydaktycznym, 
3.Motywuje do systematycznej pracy, 
4.Wykorzystuje w kształceniu na odległość różnorodne metody, formy i techniki 
uwzględniające możliwości uczniów, 
5.Monitoruje i sprawdza wiedzę uczniów oraz postępy w nauce, 
6.Informuje uczniów o sposobie sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz oceniania jego 
osiągnięć edukacyjnych. 
7.W przypadku problemów technicznych nauczyciel niezwłocznie informuje uczniów za 
pomocą konwersacji na platformie TEAMS o zmianie formy prowadzonych zajęć  
8.Wychowawca klasy jest odpowiedzialny za monitorowanie pracy całego zespołu klasowego. 
W tym celu zobowiązany jest on do utrzymywania ścisłego kontaktu z uczniami, ich rodzicami, 
nauczycielami uczącymi w jego klasie i dyrekcją szkoły oraz pełnienia funkcji pośrednika  
w przekazywaniu im niezbędnych informacji. 

 
 
 
 



§ 3 
ZADANIA UCZNIÓW: 

 
Uczeń ma za zadanie: 
1. Systematycznie czytać przesłane wiadomości i realizować zalecenia nauczyciela, 
2. Systematycznie realizować materiały zlecone przez nauczyciela, 
3. Korzystać z narzędzi dydaktycznych zgodnie z ich przeznaczeniem, 
4. Przeczytać zalecone materiały, teksty źródłowe w podręczniku, zeszycie ćwiczeń czy 
innym materiale przekazanym przez nauczyciela, 
5. Odsyłać nauczycielowi opracowane materiały poprzez TEAMS  w formie dokumentu lub 
zdjęcia w ustalonym terminie, 
6. Wyłączyć mikrofon. Włączenie mikrofonu następuje, gdy uczeń zostanie poproszony  
o odpowiedź, 
7. Wykonywać pracę samodzielnie, przejmując na siebie odpowiedzialność za uczciwość 
wykonanej pracy,  
8. Przestrzegać zasad BHP podczas pracy, 
9. W przypadku trudności z realizacji materiału/zadania niezwłocznie poinformować o tym 
nauczyciela w celu ustalenia formy pomocy. 
10. Odsyłać prace domowe w wyznaczonym przez nauczyciela terminie, do godziny 17.  
W przypadku braku możliwości przesłania zadania, rodzic lub uczeń jest zobowiązany 
powiadomić o tym nauczyciela na Vulcanie, w dniu oddania pracy.  

 
§ 4 

ORGANIZACJA LEKCJI W RAMACH NAUCZANIA ZDALNEGO 
 

1. Nauczanie zdalne odbywa się  przy użyciu platformy internetowej MS Teams  
z wykorzystaniem:  
1) obowiązkowych podręczników, zeszytów, kart pracy, tablic wzorów itp.  
2) innych materiałów przygotowanych bądź wskazanych przez nauczyciela,  
3) zaangażowania uczniów – ukierunkowanego przez nauczyciela, potwierdzającego 
zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającego podstawę do oceny ich pracy.  
2. Za organizację lekcji online na platformie MS Teams odpowiedzialny jest nauczyciel. 
Zabronione jest zapraszanie i dołączanie do spotkania innych osób bez jego wiedzy i zgody, 
emitowanie niepożądanych materiałów, a także blokowanie czy usuwanie właściwych 
uczestników spotkania.  
3. W sytuacji nauczania zdalnego oficjalna komunikacja pomiędzy uczniami, nauczycielami, 
rodzicami i dyrekcją szkoły odbywa się przy użyciu dziennika elektronicznego VULCAN oraz 
platformy MS Teams. Uczeń ma obowiązek regularnie odczytywać wiadomości od nauczycieli 
i dyrekcji szkoły zamieszczane na tych platformach.  
4. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wykorzystać inną platformę edukacyjną niż 
MS Teams, wskazać inne narzędzie pracy zdalnej lub poprosić o dostarczenie wykonanych 
przez ucznia prac w inne miejsce (adres mailowy, Messenger, WhatsApp, Skype itp.).  
6. W czasie odpowiedzi czy sprawdzianu uczeń powinien, włączyć kamerkę i mikrofon. 
7. W czasie lekcji online uczeń powinien mieć podręcznik oraz inne wymagane przyrządy  
i materiały, tak samo jak na lekcji w szkole. 
8. W miarę możliwości lekcje w ramach nauczania zdalnego organizowane są tak, żeby 
uczniowie mogli wcześniej przygotować się do odpowiedzi, realizując zadaną część materiału, 
i wypowiedzieć się w czasie zajęć. Nauczyciel może podzielić pracę pomiędzy mniejsze 



zespoły i następnie weryfikować sposób opracowania materiału (tego rodzaju aktywność może 
podlegać ocenie).  
9. Zabronione jest nagrywanie lekcji online i jej rozpowszechnianie bez zgody nauczyciela.  
 

§ 5 
KONTROLA FREKWENCJI PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO 

 
1. Obecność uczniów na zajęciach online, podobnie jak na zajęciach stacjonarnych w szkole, 
jest obowiązkowa i podlega kontroli.  
2. Frekwencja może być sprawdzana w różnych momentach lekcji online, w razie potrzeby 
nawet kilkukrotnie, przy użyciu różnych metod, np.:  
1) przez „podniesienie łapki” w danym momencie (funkcja aplikacji MS Teams),  
2) przez wpisanie w danym momencie na czacie słowa „obecny”, „jestem” itp.,  
3) przez wypełnienie krótkiego niezapowiedzianego testu podczas lekcji,  
4) przez bieżącą obserwację listy osób uczestniczących w spotkaniu online,  
5) przez użycie funkcji sprawdzenia frekwencji w MS Teams (potwierdzenie zalogowania się).  
3. Stwierdzenie nieobecności ucznia na lekcji online lub jej części skutkuje wpisaniem mu 
nieobecności nieusprawiedliwionej na tej lekcji do dziennika elektronicznego. 
4. O ewentualnych problemach z zalogowaniem się na platformę, skutkujących nieobecnością 
na lekcji online, uczeń każdorazowo powinien powiadomić nauczyciela prowadzącego lekcję  
i wychowawcę klasy. O poważnych problemach technicznych związanych z dostępnością 
Internetu czy brakiem sprzętu rodzic ucznia powinien poinformować dyrektora szkoły w formie 
pisemnej.  
5. Do dziennika lekcyjnego na czas nauczania zdalnego wprowadza się dodatkową opcję  
w monitorowaniu frekwencji „uz” – co oznacza uczeń zalogowany. Taka opcja zostanie 
zaznaczona w momencie, gdy uczeń będzie zalogowany podczas zajęć, ale nie będzie 
wykazywał żadnej aktywności podczas trwania lekcji np. nie będzie odpowiadał na zadane 
pytania w formie ustnej lub pisemnej, nie będzie z nim kontaktu podczas lekcji pomimo 
informacji o zalogowaniu na zajęciach. 
Uzyskana w ten sposób frekwencja będzie miała wpływ na ocenę z zachowania. 
 

§6 
OCENIANIE W CZASIE NAUCZANIA ZDALNEGO 

 
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły obowiązują zasady 
wewnątrzszkolnego oceniania dookreślone w przedmiotowych systemach oceniania. 
2. Oprócz tradycyjnych form oceniania dopuszcza się także formy właściwe dla rzeczywistości 
online, takie jak np.:  
1) sprawdziany, kartkówki, testy, quizy online,  
2) odpowiedzi ustne online,  
3) zadania wykonane samodzielnie w domu, projekty, prezentacje multimedialne itp.  
4) udział w dyskusjach online,  
5) zdjęcia wykonanych przez siebie prac manualnych, modeli, projektów itp.,  
3. Wszelkie prace pisemne, które wymagają korekty i pisemnego komentarza nauczyciela, 
powinny być przesyłane przez uczniów w postaci plików edytowalnych (docx, doc) lub zdjęć, 
chyba że prowadzący zajęcia zdecyduje inaczej.  
4. Ocenie może podlegać już sam fakt przesłania wykonanej pracy w terminie – nie każda praca 
pisemna musi zostać przez nauczyciela oceniona i skomentowana, nauczyciel nie ma też 
obowiązku potwierdzenia odbioru pracy oraz każdorazowo udzielania informacji zwrotnej.  



5. Zaangażowanie ucznia w przebieg zajęć online jest obligatoryjne i jako takie podlega ocenie 
zarówno w obszarze wiedzy, jak i zachowania.  
6. Aktywność ucznia w czasie zajęć online (fakultatywna, wypływająca z jego woli, ambicji  
i odpowiedniej motywacji) jest ważną składową jego oceny semestralnej/rocznej.  
7.Prace uczniów będą przekazywane poprzez TEAMS, a uczeń ma obowiązek zapoznać się  
z zaleceniami oraz komentarzem nauczyciela.  
8.Oceny będą na bieżąco wpisywane do dziennika elektronicznego i rodzic/uczeń zostanie  
z nimi zapoznany.  
 
 
 
Regulamin wprowadzono zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Katowicach  
nr 15/2021 z dnia 15 grudnia 2021. 
Traci moc Regulamin organizacji oraz szczegółowe rozwiązania nauczania na odległość  
w Zespole Szkół nr 3 w Katowicach podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Zespołu nr 20/2020 z dnia 02 listopada 
2020 r. 
 


